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ANEXA nr. 3 
 
Operator economic, Grupul  de operatori economici                                              
 
_________________________________________ 
 
 

DECLARAŢIE 
pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat  

din data de ................................ 
 
 

Subsemnatul, ...................................................., CNP ……………............................., 
cu domiciliul în ........................................................................, reprezentant legal al 
operatorului economic/grupului de operatori economici .................................................., 
având CUI …….............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, că, la preselecţia din data de ……................ pentru licitaţia 
publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de RPL Ocolul 
Silvic Talmaciu RA, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii: 

 

1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. a) 
din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu 
are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale, respectiv RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, si fata de proprietar, 
respectiv U.A.T Talmaciu. 

 

2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. b) 
din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint: 
|_| nu este membru al niciunui grup de operatori economici; 
|_| este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: .......................... . 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. d) 
din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*  

a) |_| Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 
reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere 
completată la zi. 

b) |_|  Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în 
prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de ................. mc, dar care 
până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de 
exploatări forestiere, după cum urmează: 

b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul 
silvic de stat înfiinţat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 
..................., volumul de ................. mc; 

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică  ................................., 
volumul de ................... mc. 
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4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. e) 
şi art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare ** 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în 
anul ................, a achiziţionat/procesat următoarele volume: 
 

Nr.crt. Specia Sortimentul din SUMAL Volum 

achizitionat         

- mc- 

Volum 

procesat           

- mc - 

     

     

     

     

     

     

     

 

5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. c) 
şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare** 

Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici 
pe care îl reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi 
prelucrarea lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale şi accidentale I 
provenite din fond forestier proprietate publică: 

a) capacitatea proprie de procesare este de ............... mc/an; 
b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de ................ mc; 
c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de ...................... mc; 
d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x 100] ............. %. 
 
 

Data completării: ........................................ 
 
 
 

Reprezentant legal 
 

Operator economic/grupul de operatori economici 
 

................................................................................ 
 

……………………………….. 
 

(denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 
 
 
 

  * Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru masa lemnoasa. 
** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat. 
 


